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MATERIAAL      

Indrukwekkend en 
wereldberoemd
Natuursteencollecties deel 16

Wido Quist bracht in september samen met Jan van ’t Hof, Rutger Morelissen en Bertil van Os, 

natuursteenkenners en -liefhebbers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een bezoek 

aan Londen, Oxford en Cambridge om daar een aantal indrukwekkende en wereldberoemde 

natuursteencollecties te bekijken. In dit artikel meer over de collectie van het Natural History 

Museum in Londen. In latere delen van deze serie zullen ook de Corsi-collectie te Oxford en de 

Watson-collectie te Cambridge worden besproken.

TEKST EN FOTO’S Wido Quist

1
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Het Natural History Museum (NHM) in Londen heeft een 
collectie van meer dan 80 miljoen objecten. Het gebouw 
uit 1881 wordt jaarlijks bezocht door meer dan vijf miljoen 
mensen. De laatste grote renovatie en herinrichting – waar-
bij onder andere de centrale hal werd aangepakt – is 

uitgevoerd in 2017. Bij deze gelegenheid werd het skelet 
van een diplodocus vervangen door een 25,2 m lang, 
hangend skelet van een blauwe walvis. Op de omgang van 
de eerste verdieping is een grote vitrine gemaakt met daarin 
een beperkt aantal stukken natuursteen. De stukken, die 
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maat in de collectie aanwezig. Eén kast is gevuld met 
granieten en alzijdig gepolijste blokken decoratieve 
kalksteen. Dit zijn vooral fraaie, fossielrijke kalkstenen uit 
het Carboon in een hele range aan kleuren, variërend van 
rood via bruin en groen tot zwart. De herkomst, onder 
ander Gloucestershire, Derbyshire en Somerset, is in 
stemmige letters in de blokken gezet.

Marmers
De ware en bijna oneindige pracht van de collectie van het 
NHM ontvouwt zich echter pas wanneer één voor één de 
kastdeuren worden opengemaakt met daarachter een schier 
oneindige hoeveelheid lades met in iedere lade tien tot 
twintig stukken steen, de ene nog mooier dan de andere. 
Veel van deze stukken behoren tot de A.G. Nicholson-
collectie, maar ook andere namen en duidingen zijn te 
vinden op de ID-kaartjes op of bij de stenen. Bij de huidige 
curatoren is eigenlijk weinig bekend over de stenen en de 
deelcollecties. Vanwege de omvang en doordat de collectie 
over de afgelopen honderd tot honderdvijftig jaar is 
opgebouwd en op veel stukken staat aangegeven wanneer 
ze aan de collectie zijn toegevoegd, liggen hier veel 
mogelijkheden voor historisch onderzoek. Onderzoek dat 
veel informatie kan opleveren over de exploitatie van 
groeven en de handel in decoratieve natuursteensoorten. Dit 
kan zeer waardevol zijn voor datering, waardering en 
conservering van natuursteen in monumenten en andere 
gebouwen, niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk maar 
voor heel West-Europa. 

allemaal in kleur en grootte variëren en op diverse hoogtes 
in de vitrine hangen, zijn door een vormgever gerangschikt 
en via de museum-app kunnen de namen en herkomst van 
de stenen terug worden gevonden. Er is weinig geologische 
achtergrond beschikbaar. Het grootste en mooiste deel van 
de collectie bevindt zich achter de schermen, op zolder en 
is alleen op afspraak te bezichtigen.

17.000 stuks
Toen de British Geological Society zich in 1983 van het 
Natural History Museum (NHM) afsplitste, werd een groot 
deel van de steencollectie verhuisd naar Nottingham. Dit 
betrof met name de stenen van Britse afkomst. Het achter-
gebleven deel bestaat uit drie onderdelen: blokken (onge-
veer 20 x 20 x 20 cm) Britse zandsteen, kalksteen en 
graniet, een collectie steenfragmenten afkomstig van 
historische gebouwen en een grote verzameling marmers en 
andere polijstbare stenen. De collectie omvat meer dan 
17.000 items die allemaal online ontsloten zijn (http://data.
nhm.ac.uk). Op het moment van schrijven is ongeveer een 
kwart van deze items voorzien van een foto van het 
steenoppervlak.

Presentatiekasten
Wanneer de zolderverdieping wordt betreden, vallen direct 
de oude presentatiekasten met de blokken bouwsteen op. 
Alsof het – net als decennia geleden – nog steeds tot de 
vaste collectie behoort, zijn de kasten gevuld met een pracht 
aan materiaal. Het interessante is vooral de diversiteit aan 
afwerkingen en het grote aantal originele etiketten dat nog 
op de stenen zit. Deze etiketten verwijzen direct naar de 
groeve of de leverancier van het blok. Meerdere stukken 
Portland uit diverse groeven en uit verschillende lagen laten 
zich goed observeren en vergelijken. De bouwstenen 
hebben allemaal een catalogusnummer waaruit blijkt dat ze 
behoren tot de collectie van het in 1835 opgerichte 
Museum of Economic Geology.
Niet alleen zand- en grove kalkstenen zijn in het blokfor-

1 Overzicht van de kasten met blokken uit de collectie van het 

Natural History Museum in Londen.

2 Een blok Corsham Down Stone, nr. 8109 uit de Economic 

Geology-collectie.

3 Meerdere blokken gepolijste kalkstenen uit het Carboon.
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